
Control d’una espècie 
invasora: Fitolaca

Una espècie es considera invasora quan produeix mol ta descen-
dència escampant-se  per un territori  i perjudicant  altres espècies

Hem triat la planta fitolaca perquè 
s'escampa molt ràpidament i impedeix 
créixer les plantes autòctones i les de 
jardí. 

Pot arribar a superar els dos metres 
d’altura. Fa una arrel semblant a un 
nap que  cada any es fa més gran. La 
tija és anual i si es talla a l’estiu creix 
encara més ràpidament per poder 
fructificar a temps i escampar 
centenars de fruits. S’anomena també 
raïm de moro per la semblança dels 

Objectius: valorar que vivim en una 
Reserva de la Biosfera, prendre 
consciència que cal controlar les 

El Comitè ambiental del institut 
proposa fer una sortida amb els 
responsables de cada classe, per tal 
de poder observar i eliminar la 
fitolaca, que ha envaït espais 
públics i/o espais naturals. 

El següent pas és proposar que el 
curs 2018-19 tot l’institut reballi el 
tema amb totes les classes de 

centenars de fruits. S’anomena també 
raïm de moro per la semblança dels 
seus fruïts que madurs són de color lila 
morat. Per això la neteja que es fa amb 
les màquines desbrossadores cada any 
no és eficaç. A més és una planta molt 
verinosa que cultivada de manera 
controlada pot servir per treure'n 
substàncies medicinals, però no convé 
que estigui en espais públics ni en 
espais naturals.

consciència que cal controlar les 
espècies invasores i portar a la 
pràctica una actuació concreta.  

Lloc: El Parc de la Dona d’Aigua 
és un espai proper a l’institut on 
darrerament  s’hi escampa la 
fitolaca. 

Durant la Setmana de la natura 
2017 els alumnes de l’Aula oberta 
van estudiar la planta , van 
detectar la seva presència  van 
arrencar els exemplars d’un sector  
fins a les arrels perquè no 
s'escampi més.

Van fer-ne difusió a través del Bloc  
Verd i al web: 
www.setmananatura.cat/ 
activitat/invasora-phytolacca-
americana

tema amb totes les classes de 
l’ESO i identificar tants d’espais amb 
fitolaca com classes i programar un 
dia per poder eliminar-la.

A nivell de poble, es proposa que 
una delegació del comitè ambiental 
vagi a parlar amb el responsable de 
jardineria de l’ajuntament per 
exposa-li que en comptes de tallar 
la fitolaca amb la desbrossadora, 
arrencar-la amb arrels.


